باسمه تعالی
آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری
غرف فروشگاههای آزاد واماکن تجاری ترمینال حج در فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز
()TBZ – 97/ 040
اداره كل فرودگاههاي استان آذربایجان شرقی در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرین و مشایعين فرودگاهی
نسبت به واگذاري بهره برداري از غرف فروشگاههاي آزاد  ،اماكن تجاري ترمينال حج فرودگاه بين المللی شهيد مدنی تبریز ،به مدت
حداكثر  3سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعایت الیحه قانونی واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب
( )1358و آئين نامه اجرایی آن ،از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید.
بدینوسيله از كليه اشخاص حقوقی واجد شرایط كه داراي توان مالي ،اجرایي و مدیریتي الزم می باشند ،دعوت بعمل می آید حداكثر
تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ  97 /02 / 03ضمن واریز مبلغ 700،000ریال به حساب شماره  4001068404006338خزانه
نزد بانک مركزي جمهوري اسالمی ایران به نام شركت فرودگاهها و ناوبري هوایی ایران و با شناسه
پرداخت ، 376068482280520000000000619210با مراجعه به اداره بازرگانی و حقوقی فرودگاه تبریز (تلفن -35235834 :
 ، )04132607543به آدرس :فرودگاه بين المللی شهيد مدنی تبریز به همراه معرفی نامه و درخواست كتبی نسبت به ارائه فيش واریزي مزبور
و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند( .ارائه كپی كارت ملی  ،شناسنامه و یک قطعه عکس مدیر عامل با مهر شركت الزامی است ) .
سپرده شركت در فراخوان بشرح ذیل :
 -1فروشگاههاي آزاد  90.000.000 :ریال
 -2محلهاي تجاري  108.000.000 :ریال
بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید براي سه ماه دیگر و یا واریز نقدي به حساب شماره 2176840401001
بنام تمركز وجوه سپرده اداره كل فرودگاههاي استان آذربایجان شرقی می باشد.
مهلت تکميل و تسليم اسناد (حداكثر) تا پایان وقت اداري روزشنبه مورخ  97 /02 /22به دبيرخانه فرودگاه بين المللی شهيد مدنی تبریز می
باشد،كه كليه پاكات فراخوان (شامل پاكت ضمانتنامه  ،پاكت رزومه و پاكت پيشهاد قيمت و آناليز درآمد-هزینه) می بایست بطور جداگانه
مهر و موم و در یک پاكت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارائه گردد.
الزم به ذكر است ارزیابی و شناسائی بهره بردار واجد شرایط با توجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و شركت در
فراخوان هيچگونه حق و حقوقی براي متقاضی ایجاد نخواهد نمود و هزینه انتشارآگهی با برنده فراخوان می باشد.
مشخصات محل هاي قابل واگذاري ،از طریق فرودگاه و سایت مربوطه ،به آدرس ذیل ،قابل ارائه خواهد بود.

آدرس سایت فرودگاه – http://tabriz.airport.ir :سایت شركت www.airport.ir :

اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی

